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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu 

cepat, khususnya yang terkait dan didukung dengan teknologi 

jaringan komputer berbasis internet, kemudahan, keakuratan 

dan kecepatan dalam memperoleh informasi merupakan hal 

yang sangat penting dan utama untuk masa sekarang dan masa 

yang akan datang. Begitu banyaknya pengguna informasi yang 

ada di seluruh dunia memberikan dampak pada sisi pemanfaatan 

teknologi bidang komputer khususnya internet, untuk 

mendukung pengelolaan dan pengolahan sistem aplikasi yang 

memberikan berbagai kemudahan. Dengan memanfaatkan 

fasilitas tersebut pengguna informasi seluruh dunia bisa 

mendapatkan data yang aktual yang mereka butuhkan dengan 

cepat dan mudah melalui jaringan internet.  

Dewasa ini dunia pariwisata menjadi salah satu bidang 

garapan pemerintah daerah dalam implementasi e-government 

untuk mempublikasikan / memasarkan potensi wisata di daerah. 

Kabupaten Purworejo memiliki potensi pariwisata yang cukup 

membanggakan untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata 
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yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain. Sejalan 

dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri 

pariwisata, ada keinginan besar untuk menata informasi data 

pariwisata sebaik-baiknya agar masyarakat yang membutuhkan 

dapat memperolehnya dengan cepat, akurat dan dapat 

disebarluaskan dengan mudah pula.  

Informasi yang lebih terperinci, dan menarik akan dapat 

meningkatkan pengunjung atau wisatawan lebih banyak, untuk 

itu perlu dibangun “Sistem Informasi Manajemen Pariwisata 

Di Kabupaten Purworejo Berbasis Web Dengan 

Memanfaatkan Google Maps”. Pemanfaatan Google Maps atau 

Google Maps API ini diharapkan dapat memperluas jangkauan 

pencarian tempat-tempat wisata, seperti untuk melihat lokasi 

dan mencari alamat suatu tempat dengan jaringan internet. Bagi 

industri pariwisata atau pemerintah akan membantu mereka 

untuk tujuan pengambilan keputusan, baik pemerintah maupun 

industri dapat mengelolanya untuk menata informasi data 

pariwisata sebaik-baiknya dan menghasilkan dampak positif bagi 

perkembangan dan kemajuan Kabupaten Purworejo khususnya 

dalam hal melestarikan pariwisata itu sendiri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu : 

1. “Bagaimana membuat program sistem informasi 

manajemen pariwisata untuk membantu mengelola 

perkembangan potensi pariwisata di Kabupaten 

Purworejo?” 

2. “Bagaimana membangun sebuah aplikasi dengan 

memanfaatkan google maps, agar dapat memberikan 

kebutuhan informasi mengenai lokasi wisata yang ada di 

Kabupaten Purworejo?” 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Potensi wisata yang dikelola adalah potensi wisata di 

Kabupaten Purworejo yang meliputi wisata pantai, wisata 

alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata religi. 

2. Aplikasi ini dapat menghasilkan informasi pencarian data 

wisata, informasi lokasi wisata menggunakan google maps. 
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3. Sistem aplikasi ini menyajikan informasi tentang grafik 

pengunjung wisata pertahun guna melihat tingkat 

perkembangan pengunjung pariwisata per daerahnya. 

4. Sistem aplikasi ini sebagai monitoring tingkat 

perkembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo. 

5. Memberikan kemudahan bagi pengelola untuk update data 

yang ada di setiap lokasi wisata. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah sistem 

informasi manajemen pariwisata berbasis web dengan 

memanfaatkan google maps, yang dapat mengelola tingkat 

perkembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo dan 

memberikan informasi tentang pariwisatanya, dengan harapan 

dapat memberi umpan balik yang positiv terhadap 

perkembangan dan kemajuan Kabupaten Purworejo. 

 




